
Voor meer grip op je 

5 
essentiële 
schrijftips



Ha schrijver!
Heb je (net als ik een paar jaar 
geleden) de droom om een eigen 
kinderboek te schrijven? Weet je 
niet hoe je moet beginnen, of hoe je 
zo’n groot verhaal gestructureerd 
vormgeeft? Ik help je graag.

Eerst zal ik me voorstellen: 
ik ben Brenda!  

In augustus 2015 begon mijn grote 
kinderboekenschrijversavontuur. In de 
jaren ervoor werkte ik als art-director 
in de reclame, maar daar werd ik al een 
tijdje niet gelukkig van: ik had het gevoel 
dat ik werk maakte waar niemand echt 
op zat te wachten. Ik wilde meer 
zingeving in mijn werk en iets creëren 
waar mensen wel warm voor liepen. 
Ik begon met gedichten schrijven. 
Mijn voorkeur bleek al gauw bij  
kinderpoëzie te liggen. Dit was wat ik 
wilde, ontdekte ik: schrijven voor de 
jeugd. Ik begon met de opleiding Proza 
voor Kinderen, maar bleef nog steeds 
dichten. Toen ik een grote stapel poëzie 
verzameld had, besloot ik mijn werk op 
te sturen. 
Na een uitgebreid onderzoek naar uitge-
verijen stuurde ik een selectie van vijf 
gedichten naar mijn top tien uitgevers. 
Afwijzing na afwijzing belandde op de 
deurmat (elf in totaal), totdat ik op 8 
augustus 2015 een mail ontving van de 
baas van Clavis:

‘Dag Brenda,
 
Dank voor het toesturen van je gedichten. 
Leuk, erg leuk! Maar wat we lazen is natuur-
lijk niet genoeg voor een bundel. U heeft 
er nog meer neem ik aan. Wilt u ons meer 
toesturen? En zullen we ook een keertje 
afspreken, in ons kantoor in Amsterdam?’

Het was het begin van mijn carrière 
als kinderboekenschrijver. Ik was in de 
zevende hemel! In mei 2017 kwam mijn 
bundel ‘Waar de wind waait’ uit en werd 
genomineerd door de Kinderjury. 
Een jaar later verscheen ‘Olle en de 
Boekenvloek.’ Weer een jaar later trok ik 
de stoute schoenen aan en stuurde ik 
een nieuw boek naar mijn droomuitgeve-
rij Hoogland en Van Klaveren. 

In het najaar van 2019 verscheen mijn 
roman ‘Tikker’, die erg goed werd 
ontvangen door de boekhandels, 
het lezend publiek en recensenten. 
Inmiddels weet ik wie ik ben en wat ik 
wil als schrijver en ben ik druk bezig met 
mijn nieuwe roman en een prentenboek. 

Voorwoord
Over een schrijfdroom die waarheid werd



Tof dat je dit e-book hebt 
gedownload en groot durft 
te dromen! Want zou het niet 
tof zijn als je:

• Na al die jaren eindelijk je schrijfdroom 
 waarmaakt en niet op je zestigste  
 denkt; had ik maar...?

• De kennis hebt om een compleet boek 
 gestructureerd van a tot z uit te werken? 
 
• Je alles weet over het maken van een 
 concept, het bedenken van een goede 
 weerstand, ronde personages kunt  
 bedenken, een scherpe verhaallijn kunt 
 neerzetten, beeldend kunt schrijven en 
 goede dialogen kunt opzetten?

• Vol trots je eigen boek in handen 
 kunt houden?

• Kinderen kunt laten genieten van 
 jouw verhalen?

Kortom: zou het niet tof zijn als je een echte 
kinderboekenschrijver kunt worden? 

Want waarom zou jij, tussen al die miljoe-
nen mensen die een boek willen schrijven, 
niet degene zijn die het lukt? In dit e-book 
deel ik 5 essentiële tips met je voor het  
opzetten van een kinderboek, zodat je een 
goede start maakt met schrijven. 

Heel veel succes!

Lieve groet, 
Brenda Heijnis



Een goed begin is het halve werk: halverwege je boek vastlopen 
omdat je concept niet klopt is zonde van je tijd en energie.

Een goed verhaal begint met een goed 
concept. Maar wat is nu precies een 
concept? Het verschil tussen een idee en 
een concept is eigenlijk best simpel. 
Een idee is een gedachte die het hoofd 
verlaat. Een concept is een verzameling 
van ideeën, omgezet in een uitvoerbaar 
plan met een sterke onderbouwing, 
context en doel. Maak dus voordat je 
gaat schrijven al zo’n uitvoerbaar plan.

Vraag je bijvoorbeeld af:
• Voor welke doelgroep schrijf ik?  
 Wist je dat lezers graag lezen over  
 kinderen die ongeveer twee jaar ouder 
 zijn dan zijzelf? 
 Als mijn hoofdpersoon 13 is, weet 
 ik dat ik schrijf voor de doelgroep
 10-12 jaar. 
• Vanuit welk genre schrijf ik? 
 Bijvoorbeeld science fiction, sprookje,  
 oorlog, fantasie?
• Vanuit welk perspectief schrijf ik? 
 (ik-perspectief, hij/zij-perspectief of 
 alwetende verteller?

Als je deze punten helder voor jezelf hebt 
neergezet, heb je een goede basis om 
vanuit te vertrekken. 

Tip 1
Bedenk een sterk concept

Ik werk graag met de app Microsoft 
OneNote. Hierin orden ik al mijn
ideeën, zodat ik overzicht krijg. 



Een boek zou niet boeiend zijn, als er geen 
conflict of verlangen in de verhaallijn zou 
zitten. Er moet iets op het spel staan voor 
de hoofdpersoon, zelfs in een kinderboek. 
Zonder weerstand is er geen verhaal, dan 
doe je wat je wilt: einde verhaal. 

De lezer zit te wachten 
tot er iets mislukt. 
Als lezer wacht je op het moment dat er 
iets misgaat, iets mislukt, iets verkeerd 
wordt begrepen of gemist wordt. Dan ben 
je benieuwd hoe het verder gaat, en sla je 
de bladzijde gretig om. 
Kortom: een verhaal moet een weerstand 
hebben. De hoofdpersoon heeft een 
probleem, een gemis, een vraag, een 
verlangen en moet in actie komen om dit 
op te lossen. Voor een kinderboek hoeft dit 
geen loodzwaar psychologisch probleem 
te zijn, het mag ook op een luchtige 
manier. Probeer te voorspellen of jouw 
weerstand de lezer een heel boek lang 
kan boeien. 

In mijn boek Tikker is de weerstand 
bijvoorbeeld dat Elias en Boyd tot 
elkaar worden veroordeeld door 
hun (donor)hart, terwijl ze in eerste 
instantie helemaal niet met elkaar 
op kunnen schieten. 

Tip 2 
Bedenk een sterke weerstand

In ieder boek staat iets op het spel: zorg ervoor dat dit conflict 
boeiend genoeg is om een heel boek op te teren. 





Als je hoofdpersoon altijd alleen maar 
blij is, raak je op een gegeven moment je 
interesse kwijt. Als je personage alleen 
maar heel boos is, verlies je je empathie. 

Zorg er dus voor dat je personages ‘rond’ 
zijn, met meerdere lagen in hun karakter, 
zodat je ze diepte geeft. De lezer kan zich 
dan beter inleven en zich met hen 
identificeren. 

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je 
hoofdpersoon zich heel stoer voordoet, 
maar diep vanbinnen heel onzeker is. 
Dit is voor iedereen herkenbaar en 
daardoor interessant om over te lezen. 

Als het je personage lukt om in het 
verhaal zijn onzekerheid te overwinnen 
en zichzelf te worden, maakt hij een mooie 
ontwikkeling mee.

Een ontwikkeling van 
je personage zorgt 
voor extra diepte in je 
verhaallijn.
In een psychologisch verhaal is deze 
groei belangrijker dan in een avonturen-
verhaal, maar evengoed voegt een mooie 
ontwikkeling iets toe aan je verhaallijn. 

Tip 3 
Creëer ronde personages

Een personage dat geen ontwikkeling doormaakt in het verhaal 
en een ‘plat’ karakter heeft, is niet interessant voor de lezer. 



Tip 4 
Bedenk sleutelscènes

Een goede verhaallijn is heel belangrijk voor een kinderboek. 
Het zorgt ervoor dat je lezer geboeid en gulzig doorleest tot het einde. 

Bedenk voor jezelf tien belangrijke 
stappen in je verhaal. Gebeurtenissen 
waardoor de verhaallijn in een andere 
richting wordt geduwd en je hoofdpersoon 
gedwongen is keuzes te maken.

Er zijn in een kinderboek ongeveer 10 
sleutelscènes. Deze scènes kun je extra 
aandacht en ruimte geven in je verhaal. 
Je besteedt veel aandacht aan de emotie 
van je personages en zet deze scènes echt 
in de schijnwerpers. 

Alle scènes die ertussen komen zijn 
‘cement’, zij plakken de sleutelscènes 
aan elkaar tot een soepel lopend verhaal. 
In deze scènes is je personage 
bijvoorbeeld onderweg van punt A naar 
punt B, of overdenkt of verwerkt hij de 
gebeurtenissen uit de voorgaande 
sleutelscène.  

Deze sleutelscènes kun je kort 
uitschrijven op post-its en aan je wand 
plakken, zodat je een goed overzicht krijgt 
over je hele verhaal. Je ziet op die manier 
of je de spanning en gebeurtenissen goed 
aan het verdelen bent, en mocht het nodig 
zijn, kun je gemakkelijk schuiven. 

Zo werk je schematisch van het begin 
naar het einde van je boek. 





Goede dialogen schrijven is een kunst. 
Het risico is dat je snel in een gesprek
belandt waarin eigenlijk niet zoveel 
gebeurt:

‘Mam?’
‘Ja?’
‘Mag ik iets vragen?’
‘Ja hoor.’

Dit is een ‘babbeldialoog’, die het verhaal 
eerder vertraagt dan vaart geeft. 
Zorg ervoor dat er tijdens gesprekken iets 
op het spel staat en je de emotie achter 
die gesprekken duidelijk maakt. Je kunt 
dit extra sterk maken door het ‘show, don’t 
tell’ principe te gebruiken: laat je perso-
nage niet alles zèggen wat hij voelt, maar 
toon het, door hem bijvoorbeeld aan zijn 
trui te laten frummelen (onzekerheid), zijn 
vuisten te laten ballen (boosheid) of zijn 
tranen weg te knijpen (verdriet). 

Show, don’t tell: vervang 
vertelde informatie door 
actie en dialoog.

Nog een tip: lees je dialogen hardop voor. 
Op die manier voel je of iets natuurlijk 
klinkt of niet. 

Tip 5 
Maak je dialogen levensecht

In een verhitte discussie maakt niemand mooie volzinnen. 
Tijdens gesprekken wordt op elkaar gereageerd met emotie. 

Maak die emotie voelbaar in je dialogen.



Instagram
cursus

6-daagse

‘Hoe schrĳf je 
een kinderboek?’

Schrijf de allerbeste 
versie van je verhaal
Heb je een idee voor je kinderboek, 
maar weet je niet hoe je moet beginnen? 
Ben je al wel begonnen, maar loop je 
halverwege vast? Of heb je al een heel 
boek af, maar is je manuscript 
afgewezen door een uitgever? 

Doe dan mee met mijn Instagramcursus 
‘Kinderboekenmakers: hoe schrijf je een 
kinderboek?’ 

In zes dagen krijg je ruim 600 Insta-
gramstories vol tips, tools en kennis, 
zodat je een vliegende start maakt met 
je kinderboek! Ga voor meer info naar de 
volgende url:

www.brendaschrijftboeken.nl/cursus

Nog geen 100% grip gekregen?
Doe mee met Kinderboekenmakers!

www.brendaschrijftboeken.nl/cursus


Succes!

Ik hoop dat je, na het lezen van dit e-book, inspiratie hebt gekregen om te schrijven. 
 Ik stel het zeer op prijs als je dit document niet zonder mijn toestemming 

verspreidt of delen ervan kopieert en openbaar maakt. 

Op dit e-book rust copyright: ik ben de auteursrechthebbende. 
De foto’s zijn gemaakt door Iep Bergsma. 

Ik heb toestemming om deze foto’s te gebruiken.

#supportthemaker

Veel succes met de vijf schrijftips!
Liefs, Brenda

Copyright © 2020 Brenda Heijnis Creatieve Communicatie, alle rechten voorbehouden.



Vragen?
Ik hoor het graag!

Brenda Heijnis
brendaschrijftboeken.nl

Middelie 43
1472 GR Middelie

info@brendaschrijftboeken.nl
06 21 400 846

www.brendaschrijftboeken.nl
https://www.facebook.com/brendaheijniskinderboekenschrijver/
https://www.linkedin.com/in/brendaheijnis/
https://www.instagram.com/brendaheijnis/

